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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Anglia története 1640-1689 

 

 

 
1. A forradalmi mitológia (Forradalom vagy polgárháború?) 

 

   A társadalmi-politikai forradalmak komoly hatást gyakorolhatnak egy-egy ország történelmi 

fejlődésére, néha még világtörténelmi jelentőségre is szert tehetnek, s általában bővelkednek a 

nagyszabású, emlékezetes tömegjelenetekben. Talán ezért van az, hogy a történészének, 

filozófusok, politikusok egyaránt hajlamosak arra, hogy a kelleténél nagyobb jelentőséget 

tulajdonítsanak ezeknek az eseményeknek. Sokszor egész mítoszrendszer alakult ki egy-egy 

forradalom körül, amely szinte kizárólag a jó és a rossz, a haladás és a reakció harcaként írja 

le az eseményeket. Az egykori valóság majdnem eltűnik a legendák ködében. A hagyományos 

marxista felfogás szerint a forradalmakat gazdasági megalapozottságú társadalmi ellentétek 

okozzák. Az utóbbi évtizedben azonban egyre több történész ismerte fel, hogy a rövidebb távú 

ideológiai és politikai ellentétek rendkívül nagy szerepet játszhatnak a forradalmak 

kirobbanásában. 

   A régi történetfelfogás szerint az angol polgárság a nagy forradalomban legyőzte a 

nemességet és a királyt, elhárította a kapitalizmus előtt tornyosuló feudális maradványokat, s 

ezzel hozzásegítette Angliát, hogy elinduljon a tőkés fejlődés útján. Ezzel egyenes vonalat 

húztak Cromwell, Robespierre és Lenin közé. Ez utóbbi gondolat természetesen nagy tévedés 

lenne. Anglia esetében 1640 és 1649 között erőpróba zajlott a király és a parlament között, 

melyből az utóbbi került ki győztesen. Itt egyértelműen polgárháborúról van szó és nem 

forradalomról. Cromwell katonai diktatúrája (1653-1658) pedig soha nem látott 

központosítást hozott Anglia életébe, a parlament kikapcsolásával. Cromwell diktatúrája csak 

hónapokkal élte túl létrehozóját. A kivégzett király fia, II. Károly apja halála után 11 évvel 

visszatért a trónra! Tehát, ha a forradalmi mitológia gondolatmenetét követnénk, akkor most 

igencsak zavarba jönnénk. 

   A hagyományos modell szerint a forradalom az angol abszolutizmus és a burzsoázia 

konfliktusa miatt robbant ki. A probléma csak az, hogy abszolutizmusról nem beszélhetünk 

ebben az időszakban, Angliában. Az abszolút hatalomhoz szükséges hadseregre, 

hivatalnokszervezetre nem volt pénze a királynak. A király erőforrásai igen csekélyek voltak. 

A Stuartok idején az uralkodó már a parlamenttel együtt kormányozott. Egyfajta 

hatalommegosztásnak lehetünk tanúi: vidéken nem alakult ki a királyi képviseleti rendszer, a 

grófságok maguk intézték a dolgaikat. A helyi ügyekben a helyi elit kormányozott. A király 

hatalma nem volt abszolutisztikus, a helyi elittel volt kénytelen együttkormányozni. Ha az 

angol nemes vagyonát, vallását, pozícióját veszélyben érezte képes volt hatékonyan 

ellenszegülni a királyi akaratnak. Ennek lehetünk tanúi 1640-ben is, mikor I. Károly arra 

kényszerült, hogy összehívja a parlamentet (1629 óta először) a skótok elleni háború és a 

pénztelenség miatt. A franciánál jóval erősebb angol rendek igen kemény ellenfélnek 

bizonyultak, s amikor a király a hadsereghez fordult segítségért a parlament is sereget 

gyűjtött, kitört a polgárháború. A több évig elhúzódó harcok végül a király vereségével 

végződtek. 
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   A parlament viszont hiába várta, hogy a legyőzött király elfogadja a győztesek által diktált 

feltételeket. I. Károly sorsa ezzel megpecsételődött, 1649. január 30-án a hóhér bárdja 

lesújtott. A király kivégzése óriási politikai hiba volt: egy élő királlyal sokkal hasznosabb lett 

volna alkudozni a lemondásáról. Így azonban Károly egész európai rokonsága Anglia és 

Cromwell ellenfele lett. A katonai inváziótól az országot az mentette meg, hogy egy eléggé 

széles csatorna elválasztja a kontinenstől, illetve Európa teljesen kivérzett az 1648-ban 

befejeződött harminc éves háborúban. Cromwell diktatúrája semmivel nem volt jobb a királyi 

uralomnál. 1660-ban, Cromwell halála után II. Károly visszatérhetett a trónra, látszólag 

helyreállt az 1640 előtti rend. Mikor öccse, II. Jakab 1685-ben elfoglalta Anglia trónját, a 

francia mintát követve központosított államot kívánt létrehozni. Ekkor az angol nemesség és 

polgárság, immár ereje tudatában, új királyt hívott meg az angol trónra Orániai Vilmos 

személyében 1688-ban. Ekkor, a „dicsőséges forradalom” idején jött létre az uralkodó és a 

parlament között az a kompromisszum, amely az eljövendő parlamentáris Anglia alapjait 

vetette meg. Kialakult az alkotmányos monarchia. 

   Ha úgy gondoljuk, hogy a forradalom lényege nem a látványos tömegjelenetekben, véres 

csatákban rejlik, vagy az uralkodó kivégzésében, hanem a politikai rend gyökeres 

átalakításában, akkor megállapíthatjuk, hogy valódi változást 1688-1689 hozott Anglia 

történetében. Ezt a vértelen forradalmat azonban Cromwell véres csatái alapozták meg, 

ugyanis az abszolút monarchia a polgárháborúban őrlődött fel. Tehát az 1640 és 1660 közötti 

időszak a polgárháború (parlament és király harca) illetve a katonai diktatúra kora, a 

forradalom, az igazi változás 1688-89-ben volt! 
(A fenti bevezető Hahner Péter és Tóth István György írásai alapján készült.) 

 

 

2. A király és a parlament konfliktusa (1640-1642) 

 

   A XVII. század elején éles konfliktus nincs a király és a parlament között. Csak 

feszültségekről beszélhetünk. Pénzügyi téren az államadósság nőtt, a parlament nem szavazott 

meg a királynak elegendő anyagi forrást. Vallási téren a puritánok és a katolikusok között 

voltak feszültségek. A király környezetében lévő kegyencek és azok uralma sem nyerte el a 

parlament tetszését. Buckingham herceg egy ilyen figura volt. A fent említett feszültségek 

azonban még nem jelentettek leküzdhetetlen akadályt. I. Károly (1625-1649) viszont 

képtelen volt kommunikálni az elittel. Visszahúzódó, önbizalomhiányban szenvedő, 

beszédhibás ember volt. Ráadásul francia felesége is volt Mária Henrietta személyében, aki 

katolikus és az ősellenség honleánya. 1640-ig lényegében nem történt más, mint az, hogy a 

parlament igyekezett a királyt rávenni a párbeszédre. 

   A parlament mindenképpen döntést akart kicsikarni a királlyal folytatott küzdelemben. 

1628-ban elfogadják a Jogok Kérvényét (Petition of Rights), amely kimondta a parlament 

adómegszavazási jogát, és azt, hogy vádemelés nélkül nem lehet letartóztatni senkit. Ezek a 

pontok korlátozták a királyi hatalmat. Erre 1629-ben a király feloszlatta a parlamentet és 

igyekezett a rendeket háttérbe szorítva kormányozni. A korábbi feszültségek nem csökkentek, 

hanem inkább csak újabbakkal egészültek ki. 

Jogi problémák: 

A király az elittel szemben a magántörvényszékeit használta fel, a Csillagkamarát és a 

Legfelsőbb Bizottságot. Mindkét törvényszék a királyi hatalom ellenfeleinek a felelősségre 

vonását szolgálta. A parlament az eltörlésüket követelte. 

Pénzügyi problémák: 

1634-ben I. Károly bevezette az ún. hajópénzt, amelyet flottaépítésre szedtek. Ennek a 

fizetését megtagadják. (Törvénytelennek tartották, mivel nem a parlament jóváhagyásával lett 

kivetve.) A nagypolgárság a királyi monopóliumok miatt nem tudta fejleszteni vállalkozásait. 
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Vallási problémák: 

Egyházi ügyekben Laud érsek teljes döntési jogkört kapott, elsősorban a puritánok (angol 

protestánsok) üldözése állt ennek középpontjában. A puritánok Angliában két szárnyra 

szakadtak: a mérsékelt presbiteriánusokra és a radikális independensekre. A rendek 

elsősorban katolicizmussal vádolták a királyt, és vallási türelmetlenséggel. Az elit politikai 

mozgalma főleg vallási köntösben jelentkezett. A személy- és vagyonbiztonság követelése 

mellett az egyház vezetését a választott testületekre, a presbitériumokra kívánták bízni. Az 

independensek ennél is továbbmentek és az egyházközségeket önállónak tekintették, és nem 

engedtek semmilyen külső hatalomnak beleszólni azok ügyeibe.  

A skót válság: 

1637-ben Laud érsek a skót kálvinistákra is az anglikán egyházat kívánta ráerőszakolni. A 

skótok szövetkeztek, és 1638-ban fegyverkezni kezdtek az angolok ellen. A Skóciába küldött 

angol seregeket megverték, sőt behatoltak Anglia északi megyéibe is. 

   1640-ben a király kénytelen volt összehívni a parlamentet: pénz kellett és újoncok a skótok 

elleni háborúhoz. Ezzel a korona és a parlament között egy új küzdelem kezdődött. 

 

A rövid parlament 1640. április 

   A feleket a kölcsönös bizalmatlanság jellemezte. A király a parlamentet 

köztársaságpártisággal, míg a rendek a királyt abszolutizmussal vádolták. Az alsóház John 

Pym vezetésével egyből támadásba lendült, és komoly feltételekhez kötötte az adó 

megszavazását. A király ezekbe nem egyezett bele és feloszlatta a parlamentet. 

A hosszú parlament 1640. november – 1649  

   A skótok ismét betörtek Angliába 1640 őszén, ezért a király szorult helyzetében újból a 

parlamenthez fordult. A parlament a király kegyenceit Laud érseket és Stafford grófot vád 

alá helyezte. (Staffordot 1641-ben, Laudot 1645-ben végezték ki.) 

   A parlament egyből meghozta a legfontosabb törvényeket: 

 Háromévenkénti országgyűlés. 

 A parlamentet, beleegyezése nélkül nem lehet feloszlatni. 

 Megszüntették a királyi törvényszékeket. 

 Adót szedni nem lehet a parlament felhatalmazása nélkül. 

 A miniszterek és a hadsereg ellenőrzésének joga a parlamenté. 

1641 végén felkelés tört ki Írországban, amiért a parlament szintén a királyt tette felelőssé. I. 

Károly válasza erre az volt, hogy fegyveresen benyomult csapataival a parlamentbe, és 

megpróbálta letartóztatni az alsóházi ellenzék két vezérét: John Pymet és John Hampdent. 

Ez azonban nem sikerült. Az igaz, hogy London lakossága jórészt ekkor a parlamentet 

támogatta, de a parlament túlzottan is aktív fellépése miatt a király támogatóinak tábora 

növekedett Angliában. Egyszerűen sokallták a parlament fellépését. 

   1642. februárjában I. Károly elhagyta Londont és Nottinghambe ment. A politikai 

küzdelmek most már áttevődtek az egész országra, a polgárháború elkerülhetetlenné vált. 
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3. A polgárháború (1642-1646, 1648) 

 

   A polgárháborúban nem vált egymástól élesen a nemes és a polgár. Mindkét oldalon 

megtalálhatóak vegyesen, a parlament és a király oldalán is. A társadalom többsége azonban 

egyik oldalon sem állt! A parlament nem a társadalmi támogatottság miatt győzött végül, 

hanem azért, mert jobban tudta fizetni a hadsereget. A parlament kezében voltak az anyagi 

eszközök. 

   1642. októberében az edgehilli csatában ütközik meg a két fél először, ami eldöntetlen csata 

maradt. A király London felé nem tud menni, ezért tartósan berendezkedik Észak- és 

Délnyugat-Angliában. Komoly tényező volt, hogy a parlamentet London és a fejlett déli és 

keleti országrész támogatta. A két vezető tábort a parlamenti oldalon a presbiteriánusok és az 

independensek alkották. 

Presbiteriánusok: Védekező háborút és megalkuvásos békét akartak, I. Károlyt 

visszaültetnék a trónra. 

Independensek: Teljes erőbevetéssel zajló háborút és döntő győzelmet akartak, a király 

hatalmát igen erősen korlátoznák. 

Az ország többsége a presbiteriánusok mellé állt. A parlament seregének egyik legkiválóbb 

tábornoka Oliver Cromwell, akinek nagy része volt a sikerekben. 

   1644-ben Cromwell hadserege a skótokkal szövetségben Marston Moor-nál legyőzte a 

király csapatait. Egyre többen követelték a parlamenti oldalról az egységes irányítását a 

hadseregnek, és a nagyobb fegyelmet. Ennek eredményeként született meg az új mintájú 

hadsereg (New Model Army) 1645-ben. Létrejött Cromwell félelmetes, jól szervezett és 

fizetett „vasbordájú” hadserege, amely Nasby mellett megsemmisítő vereséget mért a király 

csapataira. A háború ezek után főleg már csak tisztogató hadműveletekből állt, I. Károly a 

skótokhoz menekült. Amint a harcok véget értek a parlament presbiteriánus többsége a 

hadsereg feloszlatását követelte, és nem akarták fizetni a zsoldjukat sem. A presbiteriánusok 

attól féltek, hogy a sereg a parlament ellen fordul. Cromwell a hadsereg mellé állt. 

   A parlament két vezető csoportja mellett, azok ellenzékeként megjelent egy új, radikális 

irányzat, a levellerek közössége. 

Levellerek: A presbiteriánusok és az independensek ellenzéke, lényegében londoni 

radikálisok. Követelik, hogy a parlament hatalma a néptől eredjen, a monarchia eltörlését, 

választójogi reformot. Főleg a kisiparos rétegekben volt nagy befolyásuk. 

A csonka parlament (1649-1653) 

   A hadsereg a presbiteriánus képviselők feloszlatást sürgető javaslatai miatt megszállta 

Londont és több képviselőt le is tartóztatott 1647-ben. A skótok közben elengedték a királyt, 

akivel több presbiteriánus képviselő is tárgyalt I. Károly visszaültetéséről a trónra. A 

tábornokok a királyban viszont abszolút nem bíztak, sőt most már a presbiteriánus 

képviselőkben sem. A sereg összefogott a levellerekkel és kiűzték a presbiteriánus honatyákat 

a parlamentből 1648-ban. A testületben csak independens képviselők maradtak. (Csonka 

parlament.) 

   A gondok ezzel nem oldódtak meg, sőt csak szaporodtak. A hadsereg több okból is 

megosztottá vált: egyes tábornokok tárgyalni kezdtek a királlyal, és egy korlátozott 

monarchiát elfogadtak volna, másrészt a katonák tartottak a levellerek túlzott 

radikalizmusától. E fenyegető veszélyek miatt Cromwellnek sürgősen helyre kellett állítani a 

hadsereg egységét. A parlament sem volt egységes, a polgárháború kezdete óta többször 

komoly ellentétek alakultak ki a testületen belül: 

 1642-ben a népi felkeléstől való félelem osztotta meg a parlamentet. 

 1645-ben a presbiteriánusok és az independensek ellentéte. 

 1648-ban a levellerek radikalizmusától való félelem. 
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   Az egység helyreállítása azért is sürgős volt, mert a skótok ismét betörtek Angliába. 1648-

ban Preston mellett Cromwell könnyű győzelmet aratott felettük, de előzőleg leverte a 

presbiteriánusok és a királypártiak közös lázadását. Megkezdődtek az alkudozások az 

uralkodóval, de ezek nem vezettek eredményre, I. Károly nem volt hajlandó alkut kötni a 

parlamenttel. Nem akarta elfogadni az independensek által ajánlott korlátozott uralkodói 

jogköröket. 1649. január 30-án I. Károlyt, mint az angol állam árulóját kivégezték. Eltörölte 

a parlament a monarchiát és a felsőházat is, a püspökségeket már korábban felszámolták, az 

egyházi vagyont államosították. 1649. márciusában Cromwell leszámolt a radikális 

levellerekkel, mivel többé már nem volt rájuk szüksége. 

    

   1648/49-ben lényegében egy politikai forradalom játszódott le és nem egy társadalmi. A 

társadalmi rétegek egymáshoz való viszonya nem változott. Nincs új alkotmány, nincs új 

jogrend. 1649 után a monarchia eltörlésével új államforma született: a protektorátus. Ez 

egyfajta átmenet a királyság és a köztársaság között. Lényegében a hadsereg diktatúrájáról 

volt szó, melynek élén Oliver Cromwell állt lordprotektori címben 1653-tól. A király 

kivégzésével, a levellerek leverésével igencsak leszűkült Cromwell támogatóinak bázisa. A 

lordprotektornak számolnia kellett ezek után mind a jobboldali (királypárti), mind a baloldali 

(leveller) ellenzék támadásaival. Ráadásul ezek az ellentétek a hadseregen belül is meg 

voltak. 

 

 

4. Az átmenet és a protektorátus évei (1649-1659) 

 

   Cromwellnek, aki az Államtanács elnöke volt 1649 és 1653 között, a belső problémák 

mellett még meg kellett oldania a skót és az ír kérdést is. Az írek még 1641-ben lázadtak fel 

az angolok ellen. Cromwell 1649-50-ben egy villámhadjárattal legyőzte az íreket és elfoglalta 

Drogheda várát. Az ír földek 2/3-át kisajátították, és azt angol kereskedőknek adták oda. 

1650-51-ben az angol csapatok legyőzték a skótokat. A skótok a walesi herceget, I. Károly 

fiát elismerték királyuknak II. Károly néven, aki a skótok oldalán tört be Angliába 1651-ben. 

A győztes hadjáratok eredményeként Skóciát és Írországot egyesítették Angliával (amivel 

létrejött a későbbi Nagy-Britannia alapja) és katonai megszállás alá helyezték a két országot. 

   Angliának nagyon fontos volt, hogy a tengeri kereskedelemből minél nagyobb bevételekre 

tegyen szert. Ebben a versenyben a hollandok voltak a legnagyobb riválisok. 1651-ben 

született meg a Hajózási Törvény (Navigation Act). Ez kimondta, hogy idegen hajók nem 

köthetnek ki Anglia kikötőiben egy harmadik ország áruival. Ez egyértelműen a 

közvetítőkereskedelmet folytató holland hajók ellen irányult. Anglia és Hollandia három 

tengeri háborút is viselt egymás ellen, melynek végén az angolok megszerezték a hollandok 

tengeri kereskedelmi pozícióit.  

   A protektorátus első éveiben az állam gazdag volt, mivel komoly bevételei származtak az 

elkobzott birtokok kiárusításából és a királypártiakra kivetett adókból. A háborúkat ebből a 

pénzből finanszírozták. Mikor a pénz elfogyott egyre nagyobb lett a feszültség az 

independensekből álló parlament és a hadsereg között. Cromwell a hadseregnek köszönhette a 

létét, így nem oszlathatta fel a sereget a parlamentre támaszkodva. A katonák befolyása csak 

erősödött a parlamenttel szemben. 1653-ban Cromwell szétkergette a csonka parlamentet, és 

új gyűlést hívott össze saját híveiből, amely kinevezte lordprotektorrá.  
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   Angliát 11 kerületre osztották fel, amelyek élére egy-egy tábornok került, akik kíméletlenül 

érvényt szereztek a lordprotektori akaratnak. A lakosság adóztatása sokkal keményebb 

formában valósult meg, mint a királyság idején. A parlamentet Cromwell csak akkor hívta 

össze, ha pénzt kellett megszavazni a külföldi háborúkhoz. A protektorátus legelszántabb 

ellenfele az a Dél- és Délkelet-Anglia volt, amely a polgárháború idején a parlamenti oldalt 

támogatta. A társadalom nagy hányada a monarchia híve maradt, utálta a magas adókat. Az 

uralkodó réteg költségesnek, zsarnokinak tartotta a hadsereget. Cromwell engedelmes 

parlamentje felajánlotta a tábornoknak a koronát is, de ő elutasította azt. Nem sokkal később, 

1658. szeptemberében Cromwell meghalt. Utódját még életében maga jelölte ki, aki nem 

volt más mint a fia, Richard Cromwell. Az ő tekintélye már korántsem volt olyan nagy, mint 

apjáé. A londoni pénzügyi körök sem voltak hajlandóak többé támogatni a katonai diktatúrát, 

sőt több tábornok is szembe fordult vele. 

   1659-ben Monck tábornok, a pénzügyi elit megbízásából újból összehívta a parlamentet, és 

semlegesítette Cromwell híveit a hadseregben. 1660 tavaszán összeült a főleg királypártiakból 

és presbiteriánusokból álló parlament, amely elfogadta a hollandiai emigrációban élő II. 

Károly nyilatkozatát. Ebben a trónörökös megígérte, hogy nem veszik vissza azokat a 

földeket, amelyek a polgárháború idején új tulajdonosokhoz kerültek, szavatolta a 

vallásszabadságot, a jog- és vagyonbiztonságot. Ezt a nyilatkozatot a parlament elfogadta. II. 

Károllyal visszatért a monarchia Angliába. 

A polgárháború és forradalom következményei: 

 Az adórendszer modernizálása: a király csak a parlament által megszavazott adókra 

támaszkodhatott. 

 A hatalmi elit (gazdag földbirtokosok, közép- és nagypolgárság) nem tűri el a parlament 

nélküli kormányzást és adóztatást. 

 Tovább erősödik a társadalmi elit hatalma. 

 

 

5. II. Károly (1660-1685) 

 

   II. Károly a legnépszerűbb angol királyok közé tartozott. Férfias, hatalmas termetű, nőfaló 

és kalandor típus, de a politikában kiváló realitásérzékről tett tanúbizonyságot. 1640 és 1660 

között az európai udvarokat járta, pénze sohasem volt. Ezért határozta el, hogy ha az angol 

trón közelébe kerül, akkor vigyáz arra, hogy ne kelljen többé száműzetésbe vonulnia. 

Kényesen ügyelt arra, hogy ne tegyen semmit a parlament vagy az angolok ellen. Tudta, hogy 

mit tehet meg és mit nem. Az angolokkal ismét sikerült megszerettetnie a monarchiát. Tudott 

megbocsátani és békíteni is. Nem bosszulta meg apja halálát, az esetleges megtorlást a 

parlamentre bízta. A király visszahozta a törvényt és a rendet, a társadalmi biztonságot és a 

tulajdont. 

   A kialakult új tulajdonviszonyokon nem változtatott, csak azok a régi tulajdonosok kapták 

vissza korábbi javaikat, akiket igen nagy igazságtalanság ért. A király intézkedéseivel 

alapvetően már az új tulajdonosi rétegnek kedvezett. A pénz lépett a korábbi földesúr-paraszt 

viszony helyébe. Létrejött a belföldi szabad kereskedelem, a kikötők forgalma 

megsokszorozódott. A királyi monopóliumok megszűnése után a kereskedelem, a bányászat 

teljesen szabaddá vált. Hatalmas tételű állami megrendelések érkeztek a királyi udvarból a 

vállalkozóknak. Főleg a hajóépítés, a fegyvergyártás és a posztóipar lendült nagyot előre. 

Óriási mértékben nőtt a tengeri kereskedelem a hollandokkal vívott sikeres háborúk után, az 

angol flotta a többszörösére duzzadt. Annak ellenére, hogy a mindennapi életet a 

pestisjárványok és a nagy londoni tűzvész is nehezítette, nagy véráldozatokat követelve, a 

közvélemény e katasztrófák ellenére sem fordult szembe Károllyal.  
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   A hadsereget a király feloszlatta, visszahozták az Erzsébet-kori anglikán egyházat, amely se 

nem katolikus, se nem protestáns. II. Károly teljesen józanul mérte fel a lehetőségeit: 

elismerte a parlament adókivetési és törvénykezési jogát, de a vallási türelem kérdésében 

szabad kezet kívánt magának. Ami igazából megosztotta a társadalmat azok a katolikus és 

protestáns ellentétek voltak. A királynak el kellett tűrnie a katolikusellenes hisztériát, ő 

viszont a radikális protestáns erőket igyekezett visszaszorítani. A protestánsok leginkább a 

katolicizmus visszatérésével riogatták a közvéleményt. 

   A vallási kérdések mentén szakadt ketté a parlament is, és két oldal jött létre: a whigek és a 

toryk. 

Whigek: Kálvinisták, akik főleg a vidék pártjának tekinthetőek. A király ellenzéke. (Régen az 

uralkodó ellen lázadó skót marhahajcsárokat hívták whigeknek.) 

Toryk: Katolikusok, az udvar pártja, támogatják a királyt. (Cromwell hívta hajdanán a 

katolikus ír mocsári banditákat toryknak.) 

A whigek az angol parlament alsóházában foglaltak helyet, míg a toryk a felsőházban. A 

whigeknek sikerült elérniük, hogy a parlament szavazza meg az ún. Próbatörvényt (Test Act), 

amellyel megakadályozták, hogy katolikusok legyenek tisztviselők, egyetemi tanárok, vagy 

békebírák. Károly próbálkozott a türelmi rendelettel, amely a katolikusok számára biztosított 

volna azonos elbánást, de azt a parlament visszautasította. 

   1679-ben hozta meg a parlament az ún. Habeas Corpus törvényt, amely kimondta, hogy 

érvényes bírói végzés nélkül nem lehet elfogni senkit. Ezzel az igazságszolgáltatásban 

biztosították a törvényszerűséget. A parlament elsősorban a whigeket kívánta ezzel védeni. A 

társadalom többsége egyébként a torykat támogatta. II. Károlyt halála után a trónon öccse, a 

katolikus II. Jakab követte. 

 

 

6. II. Jakab (1685-1688) 

 

   Sokszor vádolták meg a parlamentáris rendszerrel szembeni abszolutizmussal és 

katolicizmussal. Ez azonban nem igaz. II. Jakab célja a vallásszabadság volt, azaz a 

katolikusok jogainak érvényesítése. Katolicizmussal már csak azért sem vádolhatjuk, mivel 

két leányát kálvinista hitben neveltette! A parlamentet csak jobban szerette volna 

befolyásolni, de semmiképpen sem törekedett abszolutizmusra. Ő egy együttműködő 

parlamentet akart.  

   Vallási téren főleg az okozta a problémát, hogy II. Jakab egy türelmi rendeletet tett közzé, 

amely II. Károlynak korábban nem sikerült. Többen ezt a cselekedetet tényleg 

rekatolizációnak vélték. Még a toryk is tiltakoztak ellene. Beavatkozott a király a parlamenti 

választási rendszerbe is, mellyel az volt a célja, hogy minél több, a királyt támogató 

képviselőt juttasson be a parlamentbe. Felfüggesztette a Habeas Corpust is, amely tovább 

növelte a whigek félelmét. Az igazi bomba akkor robbant, mikor II. Jakabnak fia született. A 

fiút katolikusnak keresztelték meg. Ez újabb rémhírekre adott okot a katolikus veszéllyel 

kapcsolatban. A whig-tory ellentétek háttérbe szorultak, és az angol elit megrettent attól ,hogy 

az elmúlt 40 évben megszerzett pozíciói esetleg veszélybe kerülhetnek. Ezért fordultak II. 

Jakab egyik leányának, Máriának a férjéhez a protestáns Orániai Vilmoshoz, aki Hollandia 

kormányzója volt. Vilmost meghívta hét politikus az angol trónra. II. Jakabnak a francia 

király, XIV. Lajos segítséget ajánlott fel, de azt az angol uralkodó visszautasította. 

   1688. novemberében szállt partra Vilmos Angliában, aki rendkívül ügyesen taktikázott. 

Csak nagyon lassan haladt csapataival London felé, megtiltotta a fosztogatást, és mindenhol 

értékes aranypénzzel fizetett. Végül is azt képviselte, amire az angolok vágytak: rend és 

törvényesség.  
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7. A dicsőséges forradalom 

 

   II. Jakab teljesen összeomlott, nem volt hajlandó tárgyalni senkivel. Pánikba esett és 

Franciaországba menekült. Orániai Vilmos csapatai ekkor már London előtt álltak. Vilmos 

nagyon taktikusan megvárta, míg a londoniak hívják be a városba a 15 ezer fős sereget. 1689. 

februárjában a parlament Orániai Vilmost III. Vilmos (1688-1702) néven és Máriát 

társuralkodókká választotta. Hatalmukat egy nagyon fontos alaptörvénnyel korlátozták: a 

Jogok Törvényével (Bill of Rights) 

 A király nem függeszthet fel törvényt a parlament hozzájárulása nélkül. 

 A király a parlament nélkül nem vethet ki adókat. 

 Békeidőben hadsereget fenntartani csak a parlament beleegyezésével lehet. 

 Felsorolja az elidegeníthetetlen jogokat: szabad parlamenti választás, szólásszabadság stb. 

 A király nem vethet ki túlzott mértékű óvadékokat vagy bírságokat. 

Később elfogadták a sajtószabadságról szóló törvényt, és kimondták, hogy az 

országgyűlésnek legalább háromévenként össze kell ülni. 

   Lényegében III. Vilmos „dicsőséges forradalma” hozta meg az igazi változást, a forradalmat 

Angliában. Az 1688-89. évi kompromisszum jelentette a valódi fordulatot. Ezt a vértelen 

forradalmat azonban Cromwell lovasságának véres csatái alapozták meg. Az abszolút 

monarchiát a polgárháború őrölte fel. 1689-ben teremtődött meg a következő évszázadok 

alkotmányos rendszerének az alapja. Míg a kontinens országainak többségét a XVIII. 

században az abszolút monarchia uralma jellemezte, addig Anglia már egy fejlettebb úton 

haladt. 

 

 

 

 

Fontosabb évszámok 

1628 Jogok Kérvénye (Petition of Rights) 

1634 A hajópénz bevezetése 

1640-1642 Politikai párharc a király és a parlament között 

1641 Felkelés Írországban 

1642-1649 Polgárháború 

1644 Marston Moor-i csata (Cromwell győzelme a király felett) 

1645 Megszületik az „új mintájú hadsereg” (New Model Army) 

        Nasby-i csata (Cromwell győzelme a király felett) 

1649. január 30. Kivégzik I. Károly (1625-1649) királyt 

1649-1653 Cromwell az Államtanács elnöke 

1651 A Hajózási Törvény elfogadása 

1653-1658 Cromwell lordprotektor 

1658 Oliver Cromwell halála 

1658-1659 Richard Cromwell lordprotektor 

1660 A parlament II. Károlyt (1660-1685) meghívja az angol trónra. 

1679 a Habeas Corpus kiadása 

1688 II. Jakab (1685-1688) helyett Orániai Vilmost hívják meg az angol trónra („dicsőséges 

         forradalom”) 

1689 Jogok Nyilatkozata (Bill of Rights) 
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A parlamentek 
1640. április Rövid parlament 

1640. november – 1649 Hosszú parlament 

1649 – 1653 Csonka parlament 

1653 után Cromwell a parlamentet csak rövid időszakokra hívta össze. 

 

Fontosabb nevek 
Cromwell, Oliver  Angol tábornok, az Államtanács elnöke, lordprotektor 

Cromwell, Richard  Lordprotektor 

Hampden, John  Az alsóházi ellenzék egyik vezére 

II. Jakab  Anglia királya 1685-1688 

I. Károly  Anglia királya 1625-1649 

II. Károly  Anglia királya 1660-1685 

XIV. Lajos  Franciaország királya 1643-1715  

Laud érsek  Az anglikán egyház vezetője 1645-ig 

Monck, George  Angol tábornok, II. Károly visszatérését készítette elő 

Orániai (III.) Vilmos  Hollandia kormányzója, Anglia királya 1688-1702 

Pym, John  Az alsóházi ellenzék egyik vezére 

Stafford gróf   I. Károly főminisztere 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


